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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0563/2007, ingiven av Nikitas Giannakakis (grekisk medborgare), 
om de grekiska myndigheternas överträdelser av bestämmelserna i 
kommissionens beslut om godkännande av ett statligt stöd till grekiska 
jordbrukare, fiskare och vattenbrukare som drabbats till följd av oväder under 
vintern 2001–2002

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är olivodlare, anför att kommissionen den 18 september 2002 godkände 
ett nationellt stöd på totalt 171,6 miljoner euro till förmån för jordbrukare, fiskare och
vattenbrukare som drabbats av effekterna av de ogynnsamma väderförhållandena under 
vintern 2001–2002, vilka medförde förluster i nivå med en naturkatastrof. Framställaren, som 
drabbats av stora förluster, ansökte därför om stöd med hjälp av den grekiska 
socialförsäkringskassan för jordbrukare, ELGA. som dock enligt honom beräknade storleken 
på hans förluster utifrån ett felaktigt underlag. Han har därför vänt sig till kommissionens 
generaldirektorat för jordbruk, som skickade honom en kopia av det meddelande som 
kommissionen översänt till de grekiska myndigheterna (C(2002)3349) om det berörda stödet 
(stöd nr N 143/02). I dokumentet anges den beräkningsgrund som kommissionen fastställt. 
Framställaren vände sig ännu en gång utan resultat till ELGA. Då inledde han rättsliga 
åtgärder, som ännu inte lett till någon dom därför att ELGA. upprepade gånger har begärt att 
målet ska skjutas upp. Eftersom framställaren anser att ELGA. grovt har överträtt 
bestämmelserna i ovannämnda meddelande angående stödet ber han Europaparlamentet att 
ingripa i saken.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 oktober 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

I. Framställningen

Framställaren klagar över att ELGA, ett försäkringsorgan som har en central funktion i 
systemet för kompensation till jordbrukare, har använt en felaktig grund vid utvärderingen av
hur mycket hans skördar minskat, att det stöd som han har fått är otillräckligt och att hans 
överklagande i domstol ännu inte har lett till något avgörande eftersom ELGA upprepade 
gånger har begärt uppskjutning.

II. Bakgrund

De grekiska myndigheterna anmälde ett system för statligt stöd för att kompensera de 
förluster som bland annat de grekiska jordbrukarna drabbats av på grund av ogynnsamma
väderförhållanden i Grekland under vintern 2001–2002 (stödärende N 143/02).

Enligt de regler för statligt stöd som var tillämpliga vid tiden för anmälan (punkt 11.3 i 
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn1) kunde jordbrukare som 
drabbats av förluster (beräknade per gård) få kompensation om förlusterna uppgick till 
20 procent av bruttoproduktionen av den aktuella grödan under det berörda året i mindre 
gynnade områden och 30 procent i övriga områden.

Bruttoproduktionen under ett normalår skulle beräknas med utgångspunkt från den 
genomsnittliga bruttoproduktionen under de tre föregående åren, med undantag av alla år 
under vilka kompensation för lägre skördar förekommit på grund av ogynnsamma
väderförhållanden.

Andra metoder för beräkningen av produktionen kunde användas, bland annat regionala 
referensvärden, om dessa var representativa och inte grundades på onormalt goda skördar.

När förlusten hade fastställts skulle stödet beräknas enligt följande formel:

VPP = (RMAR x PMAR) – (RMAE x PMAE), där:

- RMAR = genomsnittlig skörd under referensperioden,
- PMAR = genomsnittligt pris under referensperioden,
- RMAE = genomsnittlig skörd under året för händelsen,
- PMAE = genomsnittligt pris under året för händelsen.

Inom ramen för stödordningen N 143/02 har förlusterna fastställts genom jämförelse mellan 
produktionen år 2002 och produktionen under perioden 1997–1999, och stödet beräknades 
enligt ovanstående formel med genomsnittspriset för 2002 och genomsnittspriset för 
perioden 1997–1999.

                                               
1 EGT C 232, 12.8.2000, s. 19.
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III. Kommissionens synpunkter på framställningen

I sitt godkännande av stödordningen N 143/02 gav kommissionen tillstånd till att statligt stöd 
skulle beviljas enligt en referensram med allmänna villkor. De grekiska myndigheterna 
utvärderade framställarens förluster enligt denna ram och fann att de inte var tillräckliga för 
att bevilja ett större stöd. Med hänsyn till att den använda beräkningsmetoden i det aktuella 
fallet inte uppenbart medförde en utvidgning av kretsen av mottagare eller en kraftig ökning 
av det stöd som kunde utgå kan kommissionen inte finna att det föreligger ett missbruk av 
stödet. Eftersom kommissionen har godkänt en metod för beräkning av förlusterna och inte 
exakta tal är det på nationell nivå som man ska avgöra tvisten om de förlusttal som används 
som grund för bedömningen av framställarens rätt till stöd och storleken på detta stöd.

Vad gäller storleken på stödet kan det inte heller uteslutas att de grekiska myndigheterna varit 
tvungna att fördela den tillgängliga budgeten mellan alla jordbrukare som drabbats av 
ogynnsamma väderförhållanden under vintern 2001–2002 och därför anpassat det stöd som 
utbetalades till framställaren.

IV. Slutsats

Frågan om noggrannheten i parametrarna för beräkningen av förlusterna och storleken på 
stödet ska avgöras av de nationella domstolarna.
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